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Çocuklar için çeviri yapmak, hem çok önemli hem de pek çok açıdan zorlukları olan 

bir edim olarak karşımıza çıkıyor. Bir ülkenin kültürünü, alışkanlıklarını, değerlerini ve 

yazınsal mirasını nesilden nesile aktarmasında çocuk yazını ve çocuklar için yapılan çevirilere 

verdiği önem, belirleyici bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bir dil ve kültür bağımsızlığını 

ve varlığını, çocuklara doğru bir biçimde aktarılabildiği sürece sağlıklı biçimde devam 

ettirebilir. Bu açıdan bu edime yaklaşımın profesyonel düzeyde olması aynı zamanda bir dil 

ve kültür mücadelesi anlamına da gelir. Bununla birlikte çocukların bilişsel, kişisel ve sosyal 

gelişimleri açısından da dil yadsınamayacak bir öneme sahiptir ve bu nedenle çocuklara hitap 

eden orjinal ya da çeviri bütün hikayeler, masallar, çizgi filmler, reklam filmleri, kısaltılmış 

edebi eserler, ders kitapları, animasyon filmler vb. dil açısından özenle gözden geçirilmelidir.  

Çocuklar için çeviriden bahsetmeden önce alanın neleri kapsadığını belirlemekte fayda 

vardır. Oittinen, çocuk edebiyatını “çocuklar için üretilen, çocuklara hitaben yazılan ya da 

çocuklar tarafından okunan edebiyat” (Oittinen, 2000: 61) olarak tanımlıyor. Bu tanımdan 

yola çıkacak olursak çocuklar için çevirinin sınırlarını; çocuklar için üretilen, çocukların 

hedef kitle olarak belirlendiği ve çocuklar tarafından okunacak ya da izlenecek yazılı veya 

sözlü metinlerin tamamının çevirisi olarak tanımlamamız mümkündür. Benzer biçimde İsveçli 

çocuk kitapları yazarı Lennart Hellsing, bu tanımı sosyolojik ve psikolojik açılardan ele alarak 

biraz daha genişletmiş ve gazete, televizyon, radyo ve kitaplar aracılığıyla çocuklara ulaşan, 

çocukların okuduğu veya dinlediği herşeyi bu tanım içerisinde değerlendirmiş ve bunun 

içerisine ayrıca çocuklar tarafından üretilen her türlü metni ve sözlü geleneği de katmıştır 

(Oittinen, 2000: 62). Alanın kapsamı, bu açılardan bakıldığında biraz muğlak görünüyor. 

Ayrıca, yaş gruplarına göre farklı değerlendirmeler de yine alan içerisinde çeşitli tartışmalara 

neden olabilmektedir.  

Peki bu alan neden yetişkinler için yapılan çeviriden farklı bir bakış açısını 

gerektirmektedir? Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle çocuk edebiyatının ya da 

çocuklara hitaben hazırlanan yazılı ve sözlü metinlerin, çocuklara ve genel olarak bir ülkeye 

ne gibi değerler kattığının tartışılmasında fayda vardır. Yukarıda da kısaca bahsedildiği gibi 

bunun bilişsel, sosyal, kültürel, psikolojik pek çok tarafı vardır ama öncelik, bütün dünyada 

kabul gören bir gerçek olan çocukların eğlenmesi ve güzel vakit geçirmesidir. Bu temeli 
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Aristoteles ve Horatius’a kadar uzanan edebiyatın “eğlendirme ve eğitme” (dulce et utile / 

delight and instruct) amaçlarına da göndermede bulunan bir saptamadır. Nasıl ki yetişkinler, 

temelde bu amaçlarla farklı ifade tarzlarına ve yaşam yorumlamalarına yöneliyorlarsa 

çocuklar da iyi vakit geçirmek ve farklı şeyler görmek için bu amaçla üretilen metinlerin 

tüketicisi konumundadırlar ve bu oldukça doğal bir durumdur. Diğer yandan, çocuklar içinde 

yaşadıkları ülkelerin ve dünyanın edebiyatını, sanatını, tarihini, kültürel değerlerini de bu 

yolla öğrenirler ve kişisel gelişimleri bu yolla tamamlanır. Genel olarak bakıldığında, 

çocuklar için yapılan çevirinin çevirmen cephesinde yarattığı sorunlar, yetişkinler için yapılan 

çeviridekinden çok da farklı görünmemektedir. Hatta çevirmenler yaşadıkları problemlerin 

üstesinden gelmeye çalışırken benzer yöntemlere başvururlar. Ancak bu hassas hedef kitle, 

yaklaşım ve konunun ele alınış şekli açısından daha özenli ve dikkatli olmayı gerektiriyor. 

Vinay ve Darbalnet’in 1995’te önerdiği direk ve dolaylı çeviri yöntemleri, bu yaklaşımların 

geniş çaplı bir derlemesi niteliğindedir. Vinay ve Darbalnet, direk ve dolaylı çeviri başlıkları 

altında ödünç alma, öyküntü, kelimesi kelimesine düz anlamla aktarma, kelimelerin yerlerini 

değiştirerek aktarma, anlatım şeklini değiştirme, eşdeğerlik ve adaptasyon yöntemlerinden 

bahsederler. Bu yöntemler, çevirmenlere hitap kitlesi çocuklar olan yazılı ve sözlü metinleri 

çevirirken kültür farklılıklarından doğan boşlukları nasıl doldurabilecekleri ya da 

gizleyebilecekleri, birebir eşdeğeri bulunmayan kelime, kavram, deyim ve sözcük öbekleri ile 

nasıl başa çıkabilecekleri, yerelleştirme ve yabancılaştırma gibi yöntemler ile kaynak kültürü 

hedef kültürle barıştırarak çocukların yadırgamayacağı bir biçimde nasıl sunabilecekleri gibi 

konularda yardım etmeyi amaçlamaktadırlar.  

Ülkemizde çocuklar için yapılan çevirilerin çok başarılı örneklerini gördüğümüz gibi, 

tam tersine, bu sayılanların hiçbirinin göz önünde bulundurulmadığı açıkça görülen bir takım 

örnekleri de görmekteyiz. Örneğin Tolkien’in Noel Baba’dan Mektuplar adlı yapıtında 

sergilediği tercihlerle genç çevirmen Leyla Roksan Çağlar Çeviribilim camiasının takdirini 

kazanmıştır*. Eserde kültürel olarak Türk çocuklarını okuma sürecinde olumsuz 

etkileyebileceğini düşündüğü bazı önyargılı durumlarla ilgili göndermeleri (Gulyabanilerin 

saldırı tarihi olarak belirtilen ve İstanbul’un fethine denk gelen 1453 tarihi gibi) kitaptan 

çıkarmış, bu tercihiyle eserin olumsuz tepki görmesini de engellemiştir. Çeviri etiği açısından 

gelen olumsuz eleştirilere yayınevinin cevabı “Noel Baba’dan Mektuplar kitabımız, bir çocuk 

edebiyatı eseridir. Çocukların savunmasız dünyasına böyle kültürel ve dini bir önyargının 

girmesini istemediğimizden, 1453 tarihini çeviride bulundurmama kararı alınmıştır”* 

şeklinde olmuştur. Bu tavrın hitap edilen kitle olan çocuklar için ayrıcalıklı bir yaklaşım 

olduğunu ve yukarda belirtilen metodlarla uyumlu bir tavır olduğunu söylememiz 
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mümkündür. Bunun gibi üzerinde düşünülmüş örneklerin karşısında çok fazla özen 

gösterilmeden çocuklara sunulan örnekler de görmek mümkün. Mesela 0-5 yaş arası bebek ve 

çocuklara hitaben eğitici programlar yayınlayan bazı çocuk kanallarında karşılaşılan çeviri 

hataları ve dil yanlışları da konunun zaman zaman yeterince özen gösterilmeden ele alındığını 

düşündürüyor. Örneğin, çocuklara renkleri öğretme amacıyla yayınlanan bir programın şarkı 

kısımlarında görülen çeviriler ve sözlerle bestelerin uyumsuzluğuyla ortaya çıkan prozodi 

hataları hedef kitlenin yeterince ciddiye alınmadığını gözler önüne seriyor. Oldukça bilinen 

bir “nursery rhyme” yani çocuk şarkısı olan “Old MacDonald Had a Farm”ın hem bu 

kanallarda yayınlanan “Donald Amca’nın Çiftliği” ya da “MacDonald Amca’nın Çiftliği” 

çevirilerinde de eşdeğerlik, kabul edilebilirlik, uyum, hitap edilen kitleye göre yerelleştirme 

ya da yabancılaştırma gibi konuların göz önünde bulundurulmadığı hissi uyanıyor. Oysa ki, 

bu şarkının ilginç bir biçimde yine aynı kanallarda yayınlanan ve kabul görmüş bir 

yerelleştirilmiş versiyonu da “Ali Baba’nin bir Çiftliği Var” şeklinde mevcut. Neticede biraz 

üzerinde durularak ve özen gösterilerek çocuklar için kötü çeviri ve dile maruz bırakılmadan 

daha sağlıklı yayıncılık yapılabilir. Bir başka çocuk kanalı olan Disney TV’nin konuyu genel 

olarak daha ciddi bir biçimde ele aldığı çeviri çizgi filmlerin pek çoğunda görülüyor. Örneğin 

“Doctor McStuffins” adlı çizgi filmin prozodi açısından başarılı şarkı çevirileri, iyi örnekler 

olarak incelenebilir. Hikayede oyuncakları tamir etmeye meraklı bir küçük kızın annesinin 

mesleği olan doktorluğu benimsemesi ve oyuncak doktoru olarak kurduğu hayaller 

aktarılırken, orijinal metinde kullanılan çocuk dili ile tıp dili karışımı çok güzel bir biçimde 

Türkçeleştiriliyor. 

Sonuç olarak, çocuklar için çeviri yaparken çevirilen metin içerisinde görülebilen 

yazınsal göndermelere kaynak metinde bulunan yabancı sözcüklere, mitolojik ya da popüler 

inanışlara yapılan göndermelere, tarihsel, dini ve politik arka plana, eşya, yiyecek-içecek, yer 

adlarına, yerel gelenek ve uygulamalara, bilinen oyun ve çocuk şarkılarına, bölgesel çiçek, 

ağaç ve hayvan adlarına, coğrafi isimlendirmelere, ölçü ve ağırlık birimlerine dikkat edilerek 

çocukların gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek bir politikanın benimsenmesi çocuklar için 

çeviri yapan çevirmenin ve bu çevirileri hedef kitlelerle buluşturan araçların birincil derceden 

sorumluluğudur. Yetişkinlerin kafalarındaki çocuk imgesini, çocuklarla buluşan bütün 

metinler aracılığıyla çocuklara empoze ettiği kayda değer bir gerçektir ve bu süreçte 

çevirmenlerin bu özel kitlenin özelliklerini çok büyük bir dikkat ve özenle düşünmeleri 

gerekir.  
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